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2017/18:246 Sanktionsavgift vid kemikaliebrott
Enligt en rapport från Kemikalieinspektionen från i år leder de flesta av
Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar om misstänkta miljöbrott inte till
någon påföljd för företagen.
Mellan åren 2012 och 2016 har Kemikalieinspektionen anmält 664 misstänkta
miljöbrott till åklagare. Av den nya rapporten över tillsynen framgår att nästan
500 av dessa åtalsanmälningar är färdigbehandlade av Åklagarmyndigheten. Av
dessa ärenden har 87 procent lagts ned medan 13 procent har lett till böter för
företagen.
Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar gäller brister som upptäckts vid
myndighetens tillsyn av företag som tillverkar, importerar och säljer kemiska
produkter, bekämpningsmedel och varor. Den största andelen anmälningar
handlar enligt Kemikalieinspektionen om varor som innehåller kemiska ämnen
som är förbjudna enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach. Det kan till
exempel handla om smycken som innehåller bly eller kadmium, eller leksaker
som innehåller vissa förbjudna ftalater.
Kemikalieinspektionen föreslog redan år 2015 i en skrivelse till Miljö- och
energidepartementet att en del av de lagöverträdelser som myndigheten i dag
anmäler till åklagare i stället ska leda till miljösanktionsavgifter. Myndigheten
menar att med införande av miljösanktionsavgifter skulle lagöverträdelser
innebära tydliga sanktioner för företag som sålt varor som innehåller förbjudna
ämnen, vilket sannolikt skulle leda till att fler lever upp till
kemikalielagstiftningen. Regeringen gav år 2016 Miljötillsynsutredningen i
uppdrag att undersöka möjligheterna till en sanktionsväxling på
kemikalieområdet. Utredningen bedömde att en sanktionsväxling skulle leda till
ett effektivare system.
Vänsterpartiet anser att det är mycket oroande att de lagöverträdelser som sker
inom kemikalieområdet inte leder till någon påföljd för företagen. Vår
uppfattning är att miljösanktionsavgifter snarast bör införas inom
kemikalieområdet för en del av de lagöverträdelser som i dag anmäls till
åklagare. Detta skulle stärka våra möjligheter att förhindra att förbjudna ämnen
sprids till människor och till vår miljö.
Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga miljöminister Karolina
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Skog:

1) Avser ministern att ta initiativ för att införa miljösanktionsavgifter inom
kemikalieområdet?
2) Avser ministern att vidta andra åtgärder för att genom nationell lagstiftning
minska användningen av farliga kemiska ämnen?

………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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